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Itália ou França? No mundo dos negócios, a final da Copa do Mundo não será entre 
seleções. Será entre duas marcas esportivas do mesmo país, ou melhor, da mesma 
cidade e da mesma família. As alemãs Puma e Adidas (fundadas pelos irmãos Adolf 
e Rudolf Dassler) deixaram para trás a americana Nike e entram em campo como 
patrocinadoras oficiais das seleções da Itália e da França. 
 
A final da Copa do Mundo atrai mais espectadores do que as Olimpíadas e é 
considerada o título máximo para as empresas de material esportivo. Espera-se que 
mais de um bilhão de torcedores assista à partida e veja as duas marcas 
estampadas nas camisetas das seleções e nas chuteiras dos jogadores. 
 
No caso da Adidas, patrocinadora oficial da Copa, sua marca de três listas também 
está presente no uniforme dos juízes, na bola e em outdoors ao redor do estádio de 
Berlim. A Adidas patrocinou seis seleções, incluindo a da Alemanha, e já se 
considera uma vencedora na Copa, mesmo se a França não levar o título. 
 
As vendas superaram as expectativas feitas antes da Copa. A Adidas já vendeu 15 
milhões de bolas oficiais - mais do que o dobro do que na última Copa -, 3 milhões 
de camisas de seleções e um milhão de par das chuteiras do modelo Predator. 
 
Sua participação no mercado mundial de artigos para futebol subiu entre 1 e 2 
pontos percentuais e chegou a 35%. "A empresa espera passar de US$ 1,2 bilhão 
em vendas este ano", diz Thaya Marcondes, gerente de Marketing da Adidas no 
País. 
 
Segundo seus cálculos, ter a marca na final do campeonato pode significar mais de 
10 milhões, se considerados o tempo de exposições e o preço médio cobrados por 
inserções comerciais nos canais de TV. "Chegar à disputa da taça gera uma enorme 
mídia espontânea", diz ela. 
 
A Puma chegou à Copa com pretensões mais modestas e deu sorte. Sua estratégia 
foi atacar em várias frentes e marcar presença em muitos jogos. Foi a 
patrocinadora do maior número de seleções - 12 dos 32 times -, mas a maioria 
tinha poucas chances, como Costa do Marfim, Togo e Irã. A empresa assumiu o 
patrocínio da Itália há pouco tempo, e agora comemora. 
 
"Estar na final da Copa é ter 300% a mais de exposição de imagem", diz José 
Couto, diretor de marketing da Puma no Brasil. Mais ligada à moda do que à 
disputa pela liderança de mercado, a Puma conseguiu mostrar sua marca em mais 
da metade dos jogos da Copa. 
 
"A Puma investe em moda e qualidade de produtos. Não pretendemos massificar as 
vendas, mas nos estabelecermos como uma marca de futebol. Não queremos 
chegar ao ponto de influenciar na escalação de jogadores, como outras fazem", 
alfineta Couto. 
 
Já a Nike acredita não ter perdido tanto, apesar de ser patrocinadora de seleções 
que eram consideradas favoritas, como o Brasil. A empresa adota também como 
estratégia o patrocínio a jogadores como Ronaldinho e Ronaldo. "Com os atletas, 
conseguimos criar três modelos de chuteiras para diferentes tipos de jogador", diz 
Katia Gianone, gerente de Comunicação Corporativa da Nike do Brasil. A Nike é 
líder mundial em artigos esportivos, pouco à frente da Adidas.  
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